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.,ıııı 7 Lira, ayhlı 1,25 Kr. 

r ' Ankara 15 a.a. - Cumhuriyet Halk 
Partisi ıreoel ıekreterliiioden teblli olun· 
muştur. 

Yıl ı 2 No. ,496 . 
han tartları tdaN il• 

lıcararlattırıhr. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Önümüzdeki ders yılı için cumhuri
yet halk partisinden yardım isteyen tale· 
beler t•rafından vaki olan müracaatların 

tetkikine başlanılmış oldugundan, bundan 
sonraki müracaatlar hakkında muamele 
yapılmıyacaktır • 

. 

Milli Şef 
Ankara erkek sanat 
okulunu ziyaret ettiler -

Ankara: 15 [a. a.] - Milli Şef Reisicümhur ismet lnönü bugün 
15,30 da yanlarında Maarif Vekili, teknik tedrisat umum müdürü, ge
nel kurmay talebe m ü 1 e t ı i ş i olduğu halde erkek sanat 
okuluna gelerek müessesenin demircilik, marangozculuk, motör, elek· 
trikcilik,tesviyecilik ve diğer atölyeleriııi birer birer gezmişlerdir. 

Buradaki sanal okulu ve öğretmen kısmı talebeleriyle staj yapmak
ta ve ileride mühendis çıkacak olan subaylarımızın işlerini ayrı ayrı 
tedkik ve memnuniyetlerini ifade buyurmuşlardır. 

Üç saatan fazla süren bu ziyaretten sonra gelen Başvekil Doktor 
Refik Saydamla beraber, toplanan halkın içten sevgi ve saygı teza
hürleri arasında okuldan ayrılmışlardır. 

-1 ................................... ...: 

Rus hava akınlarının bir Fin 

Ruslara göre } 

Budiyeni 
ordusu 

Ciddi zayiat oermeksizin 

Muvaffakiyetle 
geri çekildi 

Odesanın itAall haberi 

tekzip ediliyor 
Moskova 15 ( a. a. ) - Roy· 

ter bildiriyor: 
Almanların Rusyayı istila et· 

tikleri zamandanberi ağır zayiat 
verdiklerini gösteren rakamlar dün 
neşredilıaiştir. Bunlara göre, bir 
Alman tank kolordusu, 11 tümen 
ve 13 alay imha edilmiştir. 21 
tüınen, mevcudunun yarısından faz· 
lasını kaybetmiştir. Selahiyottar 
IDahfillerin beyanatına göre, Al
ınanlar imha edilen kıtalarının ye· 
rine diğer kıtalar getirmek için 
ınüşkilat çekeceklerdir. 

Hitler geç kalmıştır. Zira A· 
iııstosuo birinde Leningrad, Mos· 
kova ve Kiye! alınacaktı. 

Hitıerin programı bozğuoa 
uğratıldığındanberi 39 uncu tank 
koldordusu, 18,8, 16 ve 19 uncu 
ve 20 inci tank tümenleri, 27 inci 
zırhlı tümen ve 5, 68, 110 ve 177 
inci piyade tümenleriyle ölümbaşı 
denilen meşhur hücum tümeni İm· 
ha edilmiştir. Mevcudunun yarısın· 
dan fazlasını kaybeden tümenler 
arasında S tank ve S hücum tü· 
ıneni vardır. 

Rus tebliği 
Moskova : 15 ( a. a. ) - Sov. 

Yet tebliği : 
14 Arostos günü kıtalarımız 

Boyazdenizden Karadenize kadar 
bütün cephe boyunca düşmanla 
şiddetli muharebeler yapmıştır. Ce· 
nop istikametlerde kıtalarımız Kiro 
vograd ve Pervomask şehirlerini 

tahliye etmiştir. 
13 Ağustosda 74 Alman tay· 

Yaresi tahrip edilmiştir. Biz 27 
tayyare kaybettik. Baltıkdenizinde 
denizaltılarımızdan biri bir düşman 
denizaltısını batırmıştır. 

Moskova 15 : ( a.a. ) - Bu· 
&"ün öğle üzeri neşredilen Sovyet 
tebliği : 

14 - 15 Ağustos gecesi kıta
larımıı Keksholm, Sarayarussa, 
Sınolensk istikametlerinde ve cep· 
henin E'.stonya bölgesinde anOdane 
Çarpışmalardır. 

Gece hava kuvvetlerimiz kara 
kuvvetlerimizle işbirliği halinde düş 
IDana darbeler indirme&'e devam 
etmişlerdir. 

Ukraynada Harek/).t 
Londra : 15 ( a. a. ) - Roy. 

ter bildiyor :1 
Alman B-.kumandanlığı, Alman 

kasabasında yaptığı tahrib~J 

ileri birliklerinin Buğ halicindo ka· 
radeniz sahillerine vardıklarını ve 

bu suretle Odesanın teçrid edil
miş bulunduğunu aynı zamanda 
da Sovret müdafaasının garbi 
Ukraynada yıkılmağa başladığını 

iddia etmektedir. 
Odesanın tecrit edilm~ olma· 

sı ihtimalinin dün Moskovada bü
yük bir endişe uyandırmrsına rağ· 
men Budiyeni, ciddi zayiat vermek· 
ıi2i1.1 başlıca kuvvetlerini muvaffalc.i 
yetle a-eri çekmiştir. 

Almanlar henüz Odesayı 
zaptedemediler 

Moskova 15 a.a - Matbuat 
konferansıoda Lozovski Odesanın 
alındığına dair Alman beyanatını 
yalanlamış ve Almanların Lenin· 
gradın Kiyefio zaptıoı da ilin et· 
miş olduklarmı hatırlatmış ve Smo 
lensk in işgalinin Almanlara çok 
pahalıya mal olduğunu ve arazi· 
oin her metre mikibının bir Al· 
man askerinin hayatilo ödendiğini 
söylemiştir. 

Ele geçen oesikalar 
Moskova 15 (a. a!)- Sov· 

yetler tarafından ele geçirilen 
vesikalar arasında, Rusyaoıo aha· 
!iye müstakbel taksimine dair olan 
ve 16 ncı tank tümenine 20 haziran· 
da verilmiş bulunan bir talimat 
da bulunmaktadır. 

Almanlara göre •• 
Berlin 15 (a. a.)- Muzaffer 

ilerleyen kıtalarımız şark bölgesi· 
nin bir yerinde oldukca fazla 
miktarda Sovyot kıtalarını muha· 
ıara etmişler ve dar bir sahaya 
sıkıştırarak imha eylemişler.lir. 

Şimdiye kadar 20 000 esir alınmış 
32 tank, 25 kamyon, 1 zırhlı tren 

iğtiram veya imha olunmuştur. 

Sovgetler kanlı 
zayiat oerdiler 

Berlin 15 (a. a.) 14 ağustosda 
Alman kıtaları rical etmekt<> olan 
düşmanı durmadan takibe devam 
etmişlerdir. Sovyetler Alman kuv
vetlerinin müteaddit hücumlarına 

uğramışlardır. Düşman en yakıo 

garnizonlardan gelen kıtalarla ri· 
cat eden tümenlerini takviye et
mişse de Alman kıtaları Sovyet 
mukavemetini kırısrak ilerlemeğe 

devam eylemişlerdir. Bu muhare
beler esnasında Sovyetler kanlı 

zayiat ve<mişlerdir. 

Alman tebliği 
Berlin 15 (a.a.) - Alman teb· 

liği: 

Fevkalade tebliğlerle do bil
dirildiği veçhile, Ode•a Rumen 
ve Nikolayel de Alman l:ıtaları 
tarafından çevrilmiş ve mühim ma· 
den havzası olan Krivo Roğ zapt 
edilmiştir. Şark cephesinin diğer 
bölgelerinde harekat muvaffaki· 
yıtle devam etmektedir. 

(Dftlamı dördüncild•) 

Ruzvet - Çörçil nıüliikatımn ouku bulduğu Price Of Vales zır hl sı j 

Beri in 
Rus - lngiliz nota. 
ıafinl-nasıl kartı

ladı? 
Berlin 15 a.a. - yarı resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
lngiltere ve Rusya tarafından 

Türk toprağında hiç bir emelleri 
olmadığına dair Ankaraya yapılan 
müşterek deklarasyon hakkında 
Alman makamlarının elinde Molo· 
tolun son Berlin ziyareti esnasın

da çok selihiyetli ağızdan plıao 

ve azami derecede sarih ve mUs· 
bet vesikalara dayanan deliller 

vardır. Bu vesikalar Türk toprağı 
üzerindeki Sovyet emellerini red· 
dedilmez bir tarzda isbat etmek· 
tedir. Eğer Sovyetler Birliği hiç 
bir zaman böyle emeller bo•leme
dij-ini zannettirmeğ'e uj'raşıyorsa,, 

Alman mahfiUerinin kanaalınca bu, 
zamana. uymak gibi en so,iuk bir 
harekettir. Sovyotler Birliğinin Tür
kiyenin bazı mıntıkaları hakkında· 

ki emelleri bili ve daima Kremli· 
oin genişleme harbi siyasetinin ay
rılmaz bir parçasını teşkil etmekte· 

dir. 
Eğer lnıriltoro Türkiyeye . k~~: 

şı Ankaradaki So~yetler Bırlıgı 
mümessilinin yaplıgı tarzda bır 
dekliirarasyon latesanüt halinde ise 
buna Almanyada büyük bir ehem· 
miyet atloluomamakta ve fakat 
bunda bir tabiye manevrası görül· 

mektodir. 

Amiral Darlan 
Fransız ordusuna 
hitaben bir emri
yevmi neşretti 

Vişi 15 (a. a.)- Milli ınüda· 
faa nazırı Amiral Darlan, bava, 
deniz ve kara ordularına hitaben 
aşağıdaki omriyevmeyi neşret• 
miştir: 

Devlet raisi Mareşal tarafın• 
dan milli müdafaa nazırlığını ifaya 
davet edildiğimden, kara. deoiı 

, ve bava ordularmın subay erbaş 
ve erlerine bana yerilen bu büyük 
şereft~o dolayı duyduğum gururu 
ifade etmek istiyorum. 

Hepiniz, benim t•şkilitlaodır· 
ma azmime, bitaraflığıma, adalet 
hissime ve sevgime itimat edebi· 
lirsiniz. 

Her üç ordunun da sancakla· 
rını hürmetle selamlarım. 

Fransa, bu acı tecrübeden ye• 
ni bir hayat kazanarak çıktığı 
takdirde, fedakarlıkları boşa git· 
memiş olacak olan üç ordunun 
ölüleri önünde eğilirim. 

Bu orduların, yüksek maoevi 
vasıllarını ve milli imanını ırayet 
iyi tanıdığım esirlerini de düşünü· 
yorum. 

Mareşal tarafından aail bir 
surette müdafaa edilen Fransız 

davası uğrunda hepinizden f.,da• 
karlık bekliyeceğimi biliyorJm. 
Kendisini memlekete vakfeden 
büyiJk aakerin, uzak görüıü ve 
aklıselimi ile bizi sevkettigi yolda 
herkese rehberlik odobilecei'ino 
itimat olunabilir. 

Düşmanın hile kahramanlıkla· 

rıoı Narvik'tı, Flandr'da, Duo• 

[ D•oamı dördiincüde J 

diy(>r ki 

Pariste komü
nist isyanı 

Londra 15 (a. a.) - lsviçre 
radyosuna göre, çarşamba akşamı 
Pariste komünist isyan hareketleri 
olmuştur. Polis bir geçit resmi 
yapmak istiyen nümayişçiler üze· 
rine ateş açmış, birçok kişi yara
lanmış ve 26 kişi tevkif edil· 
miştir. 

Kanada batveklll Ruz· 
velt - Çörçil mUIAkatın 

dan memnun 
Otta va: 15 (a.a.} Kanada Başvekili 

Ruzvelt • Çörçil mülakatından çok 
memnun olduirunu söylemiş ve de· 
miştir ki: 

cMüli.kattan sonra neşreJilen 
deklarasyon derin bir tedkika de· 
ier ve dünya efkirı umumiyeıinde 
muhakkak çok mühim bir tc•İr ya
pacaktır. Deklar•syonuo metni 
harbin idaresinde tam bir anlayış 

Amerika milleti, Hit- ve işbirliğini ve zafer hududunun 

lerden eovel harekete hedefleri hususunda tam mutaba· 

geçilmesini istemelidir =k=at=ı=i=fa=d=e=e=d=e=r·=·======= 

Hitler Avrupayı 
ele geçirirse 

Amerikadan 4 misli 
/azla gemi inşa ede
cek oe •• 

Nevyork 15 ( a. a. ) - Bah· 
riye nalın Knoks c Voliyer > 
mecmuasında yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

« Amerikan milleti, Hitlerden ev. 
vel harekete ıre~ilmesini ve Hit
lerd.en şüphe edildiiri takdirde A· 
merıkanıo onun üzerine at 1 
istemelidir. 1 masını 

. B~briye İstihbarat bürosunun 
tamımıne ıröre, şayet Hitler Avru-
payı ve lngiltere~i ele · · 
b. d , geçırırse 
ız en 4 · I' f . mıs ı azla gemi inşa et· 

mego muvaffak olacaktır. 

Bundan başka bütün Avrupa 
Hitleri h b n esa ıoa çalışan bir tay· 
y~ro fabrikası haline gelecek ve 
b_ilah.are bizimkinden büyük ve 
şı.mdıye kadar tasavvur edilmedik 
bır donanma ve hava kuvveti vü· 
cude getirebilecektir. Fakat bu 
sahada, bilhassa yüksek maneviyat 
v~ askerlerimizin zekası itibariyle 
Hıtlerden ilerideyiz. ,. 

lzmlr fuarı fudbol birin
ciliklerine İttlrak 

edeceğiz 

Beden Terbiyesi umum mü· 
dürlüğünün tertip ettiği lzmir fuarı 
kupası futbol birinciliklerine Ada. 
na, !çel, Kayseri bölırelerioden 
seçilecek bir muhtelit takım davet 
edilmiştir. 

Fuar güreş müsabakalarına 
davet edilen bölgemiz güre, çile
rinden Mehmet Balcı ve Bekir Taş 
yarın Güreş Ajaoı Şeref Çetin'in 
idaresinde hareket edeceklerdir. 

Maarif mUdUrU dUn 
9ehrlmize döndU 
Ceyhan maarif işlerini ve orta 

orta okulu teftiş etmek üzere Cey
bana ııiden Maarif müdürü Ekrem 
Cüuel dün ı•hrimize dönmOıtilr. 

Ilıca - Palamutluk 
demlryolu de.ıete 

intikal etti 
Ankara l5 (Husussi muhabiri · 

mizden)- Balıkesir vila" eı · .. d • .. Y ı ıçın e 
Edremıt korfezindekı' UI . k 
1 

. uca uı. e-
esınden 28 kilometre mesafede 

palamutluk mevkiine kadar imtıdat 
eden llıca-Palamuıluk demiryolu 

dar hattı, bugün münakalat vaki· 
!etinde münakalat vekilile şirket 
aelahiyetli mümessilleri ara~mda 

imza edilen bir mukaveleyle bil, 

umnm ~ukuk, menkul ve ırayri 
menkulıyle devlete intikal etmiş 
bulunmaktadır • 

Ceyhan Ortaokulunun 
bUtUn sınıfları açılacak 

Ceyhan: 14 (Hususi) - Maarif 
müdürü Ekrem Gürsel, bugün 
Cayhana gelerek okulların vaziye
ti etrafında tetkiklerde bulunmuş
tur. Orta mektep müdürünün ve 

ilkokullar Baş öğretmenlerinin iş· 

tirakiyle maarif müdürünün reisli· 
ğinde bir toplantı yapılmış, geçen 
sene bir smıfı açılan orta okulun 
diğer sıoıllarmın da açılması ka
r arlaş tırılmış tır. 

• Ceyhanda yol işlerine lazım 
olan önem verilm~ktedir. Yapıl· 

makta olan istasyon caddesi bitti· 
ği zaman anacaddelerdon biri ta- ı 
mamlaomış olacaktır. 

Ceyhanın elektrik ve su derdi 
halledilirse kaza çok çabuk inkişaf 
adecektir. 

Akdeniz gurupu yUzme 
birincilikleri 

23 - 24 Ağustosda bölgemiz· 
de yapılacak Akdeniz gurupu yüzme 
birinciliklerine iştirak edecek <>lan 
Hatay ve Urfa bölgesi yüzücüle
rinin 22 Ağuıtosda şehrimizde bu
lunacakları umum müdürlükçe böl· 
ıremizo bildirilmiştir. 

Bu hafta yapılacai'ını yazdı
fımız Merıin - Adana husust yüz· 
m• müsabakaları bazı sebebler 
dolay11il• yapılamıyacaktır. 

lngiltere ile Amerika 
arasında 

Giz 1 i 
anlaşma 

Londra radgosuna göre : 

Yakın zamanda 
bunun tezahür-
leri görülecek 

Üç gUn suren mU
ltikat Prince of 
Vales zırhlısında 
cereyan etti. 

-RADYO
Gazetesi 

Hıtlerle Mussolini arasında· 
ki mülakatların esrarengiz şart · 

larını andıran Ruzvelt Çörçil 
mülakatı, bütün dünyanın alika 
sıoı üzerine çekmiştir. 

8 maddelik müşterek dek· 
liirasyonun, harp sonunda lnıril· 
tere ve Amerikanın toptak il
hak niyetinde olmadıkları şek· 
!indeki maddesi, Amerikanın 
kendisini Almanya ile harp ha· 
linde farzettiiini i'Ö•lermek· 
tedir. 

Bazı lngiliz mahfillerine ırö 
re, lngıltere ile Amerika ara 
sında bir başka anlaşma daha 
yaplmıştır. Londra radyosu ya · 
kın zamanda bunun tezahürleri· 
ne intizar edilebileceğini söyle· 
miştir. 

Berlinden yarı resmi kaydi 
le verilen bir haberde Ruzvoll 
Çör.çil mülakatı hakkında şöyle 
deoılınektodir: 

Ruzvolt ve Çörçil hakem 
rolünü oyoıyamaılar. loıriltero 
ve Amerika toprak ilhak etmek 
istemedikleri halde Groenlaodı 

ve lılandayı ilhak etmişlerdir. 
Silahların tahdidine ırelince 

bunun ilk Önce Almanya tarafın 
dan teklif edıldiği, fakat lni'il· 
tere ve F raosa tarahodan red 
olunduğu hatırlatılmaktadır. 

Amsterdam 15 (a.a) - Ruz 
velt Çörçil mlilikatı etrafında 
Atli tarafından dün radyoda 
yap_ıla_n beyanat hakkında lnıri· 
lız ısııbbarat bürosu tarafından 

verilen malumata göre, iki dev· 
Jet adamı arasında mülakat üç 
gün e'irmüştür. Bu mülikat es
nasında iaşe meselelerioden 
başka uzak şark, Dakar hadi•o 
si va Sovyel • Alınan harbi de 
görüşüJrnüştür. 

Vaşmgton : 15 ( a. a ) -
Amerika hariciye nazırı Kordel 
Hal, Ruzvelt - Çorçil deklara· 
syonunu « umumi taıbik aaba· 
sında cihaoşumul umdeler ve 
umumi siyasi h1ttlar » suretinde 
tavsıf etmiş ve demiştir ki : 

« - Bu prensipler şimdiye 
kadar bütün medeni milletlerce 
kabul edilmiş ve bazı memleket. 
ler medeni milletler arı.sındaki 

medeni münasebetler sistemini 
yıkmak ve letolunacak millet· 
lero karşı vahşet ve barbarlığa 
dayanan bir tahakküm usulu 
kurmak yolunda cibanşumul ha
rekete tevessül edinceye kadar 
da şiddetle muhafaza edilecektir. 

Ruhani /).yin 
Vaşington : 15 ( a. a.) -

Rozvelt -Çörçil mülakatı 35 
tunluk « Prioce of V ales ,. zır· 

hlısında cereyan etmiştir. Riya· 
seticumbur sarayı tarafından 

matbuata verilen bir lotoiralda, 
Ruzvelt ile Çörçil yan yana ırö
rülmoktedir. Resimde şu ibare 
vardır. 

« Prince 01 V ales zırblısıo
da 10 Ağustos 1941 ruhani lyin· 
den sonra ,. 

Vaşington: 15 [a. a.] - Be
yaz Sarayda ifşa edildiğine iÖ· 
re, Ruzvelt ile Çörçıl arasındaki 
konuşmada aşağıdaki şahsiyetler 
hazır boluomnştur: 

lngiliz dooanmasıoın baş ku· 
mandanı Amiral Sir Sudloy, im· 
paratorluk gen.,I kurmay reisi 
general Sir Jon Dil, B_ir!eşik 
Amerika genel kurmay reısı 1'9 • 

ncral Jorj Mar.şal, deniz hare· 
kit şubesi reisi amiral Harol~ 
Stark, Harri Hopki.n9, Av~re 
Harriman ve Birle.şık Amerıka· 
nın Atlantik donanması başku
mandanı amiral Ernhıtk.inr. 



2 BUGON 16 Ağustos 1941 

1 AslkeırDDlk lbeıllıınsoeırn 1 j l_l_k_t_i_b_a_s_ı _a_r_ 

TAYYARE 
gemilerinin ehemmiyeti 

Mareşal 
Voroşilof 

(Kendi kendi- Mareşal Vo-
ne gelişen bu roşilof Sovyet

u m anda n ler Birliğinin en 

ovyet ordu- çok tanınmış 
sunda mühim bir kumandanıdır 
islahat yap- Tam adı Kli
mıştr. ment Y efremo· 

Nafıa Vekt\leti abonelere 
----- su tevzi ve sat,ı hakkında 

bir nizamname hazırladı 
Ankaradan bildiriliyor: 

Almanlar 
Karadenize 

inerken 
YAZAN 

FAL 1 H 

Son Alman ta-
arruzu , şark 

Denizlere hAkim olmak için kuvvetli 
hav filosuna malik bulunmak llzım 

bir 

-- seferinin değilse 

RIFKI bile, Ukrayna-

Deniz muharebelerinde 

Hava kuvvetleri gittik
ce daha mühim bir rol 
oynamağa başlamıştır. 
Bunlardan bir kısmı ka· 
radan uçmakla beraber iki 
donaama arasındaki mu
harebelerde rol oynayan 
deniz tayyareleridir. Bu 
tayyareler, tayyare gemi· 
/erinden uçuyorlar. 

Bir İsveç gazetesi bu 
münasebetle taggare ge
mileri hakkında aşağıdaki 
makaleyi neşretmiştir. 

L-----------------------------
Giridin şimal sahilinde_ iki ln: 

giliz kruvazörü ve dort l~~ı· 
fü. muhribi Alınan ta yyarelerının 
bombaları ile batmıştır. Bu harp 
gemileri, lngiliz hava kuvvetlerinin 
yardımından mahrum kalmışlardı. 

Groenland ile Avrupa arasında 
da Almanların Bismarck zırhlısı, 
lngiliz torpil tayyareleri tarafından 
batırılmıştır. Bu hadiselerden alı· 
nacak ders pek basittir: 

Denizlere hakim olmak için 

kuvvetli bir hava filosuna malik 
olmak lazımdır. 

Girid ile Groenland muhare· 
beleri arasındaki bir farkı kaydede· 
lim: 

Girid muharebesinde üssülha· 
rekeleri, ' civardaki Yunan toprak
larında bulunan Alman tayyarele· 
ri kati bir rol •oynamışlardır. 

Okyanusun [ortasında cereyan 
etmiş olan Groenlad muharebesin· 
de ise, yalnız deniz tayyareleri mü· 
dahale edebilmiştir. Banlar tayya
re gemilerinden uçmuşlard,r. De
nizlerin hakimiyeti üzerinde esaslı 
bir rol oynayan büyü k deniz mu
harebeleri umumiyetle sahillerden 
uzak cereyan ettikleri cihetle, tay
yare gemileri birinci derecede bir 
rol oynamaktadır. 

Almanyanm 2 tayyare 
.. 

gem ısı var 

Tay~ar~ .ge~ile~inin bu. harpt~ 
miıessırıyetı gun geçtıkçe da 

ha .ziyade meydana çıkıyor. Bunun 
isbatı da Bismarck'ın ziyaı ile ne
ticelenen Victorious ve Ark Royal 
tayyare gemilerinin müdahalesidir. 

Bu sahada Alman bahriyesi 
geridedir. Vakia Alman donanma
sının son sistem iki tayyare gemi· 
si vardır. 1938 ve 1939 senelerin 
<le denize indirilen bu iki tayyare 
gemisinin, 1940 senesinde hizmete 
girmeleri lazımdı. 

Bunlar, Gra( Zeppelin tayya. 
emisiyle eşittir. Bu gemiler, 

re g 1 d'· 
19 250 ton hacminde o up, ıger 

de~let dooanmalarındaki benzerle
rinden daha kuvvetli bir topçuya 
malik, yani 150 milimetrelik on 

dörder topla mücehhezdirler. Bun
lardaıı her biri kırkar tayyyare ta
şıyor. 

lkisi de 1917 seneııinde inşa edilmiş 
olan Courageons ve Glorious tayyare 
gemilerinin 1939 F.ylulünde ve 1940 
Haziranında batmalarına raimen 
1ngiliz bahriyesinin sekiz tayyare 
gemisi daha vardır. Bunların en 
eskisi 1917 senesinde hizmete gir
miş olan Furious' tur. Furious 22,450 
ton hacminde olup 14 santimetre
lik on top ile mücehhezdir ve 36 
tayyare taşımaktadır. Hafif kruva· 
zör olarak inşasına başlanmış olan 
bu ıremi, daha tezgahta iken tay-
yare gemisine kalbedilmiştir. Süra
ti !'aatte 31 mildir. 

22,450 ton hacmin':Je o lan Eağ
le tayyare •gemisi saatte 24 mil 
süratindedir ve 152 milimetrelik 9 
topla techiz edilmiştir. Bu 1914 
•enesinde tezgahta iken el konu
lan ve esaslı bir surette tadile uğ· 
rıyan bir Şili zırhlmdır. 24 tayya
re t~şıyor. 

lngilizlerin ilk tayyare 
· gemisi 

Tayyare gemisi olarak .İnşa 
edilen ve 1923 senesınde 

hizmete giren ilk Jngiliz harp ge
misi, Hermes'tir. Hacmi istiabisi 
10850 tondur. Sürati 25 mildir. 
1939 scne!inde ihtiyata nakledil
mlıtlr, 

---------------------------~ 
Bugünkü deniz imuharebelerin 

de ismi geçen Ark Royal (tayyare 
gemisi, Hermes'ten daha kuvvetli· 
dir. Bu gemi 1938 9enesi ikinci 
teşrininde hizmete girmiştir. Saat
te sürati 31 mil ve hacmi istiabisi 
de 22 bin tondur. 114 milimetre
lik 16 top taşıyor. Birbiri üzerine 
konulmuş 2 hangarı ve 3 asansö· 
rü vardır. Naklettiği tayyareler 
avcı 800 ve 803 sınıf ( Bismarckı 
vuranlar) tayyareleri 810, 814, 820 
ve 821 taras ut ve torpil tayyare
leridir ve ceman 72 tayyaredir. 

Geminin ön tarafında kain o· 
lan havalanma meydanı 240 met
re uzunluğunda jve 30.40 metre 
genişliğinde olup havalanmasını 
hızlaştıran iki accelerateur'ü var· 
dır. ilk tecrübelerde 11 dakika
da 9 tayyare havalanmıştı. 

1940-1941 senelerin de hizme· 
te giren son sistem tayyare gemi
leri şunlardir: lllustrius ve bir tor 
pil tayyare i Bismarck zırhlısına 
lam bir isabet temin eden Victo
rious, Formidable ve lndomitable 
dir. Bu tayyare gemilerinin :dördü 
de 23 biner ton hacminde olup 
114 milimetrelik 16 şar top taşı
yorlar. Bunlar Ark Royal tayyare 
gemisinin daha mfikemmelleridirler. 

T ezgahtakiler 
fakat lngilterenin tayyare ge-

mileri yalnız bunlardan ibaret 
değildir. Elyevm tezgahta bulunan 

lmplacable ve lndefatigable, selef. 

!erinden hem daha süratli, hem de 
daha muhafazalı olacaklardır. 

Ark Royal'in bu kadar isabet
ler aldıjı halde batmamış olduğu 
ise malOmdur. 

Japonya dn tayyare gemisi ci
hetinden zengindir. Hosyo (1922), 
Akagi (1 927), Kaga {1928), Ryujo 
{1933), Soryu ve Hiryu {1938), 
Soryu Syokaku (1940 - 1941) se
nelerinde inşa edilmişlerdir. 

Bunlar 7,100 (Ryujo) ile 30,000 
(Hosyo} arasındadır. 

En son si~tem Japon tayyare 
gemileri 1 O ile 12 bin ton arasın
dadırr. 

Birleşik Amerikaya gelince; 
1927 senesinde inşa edilmiş 33,000 
er ton olan Saratoga ve Lexington 
kuvvetli tayyare gemileriyle 14,500 
tonluk Ranger (1934), 19,900 er 
ton hacminde Entreprise ve York· 
towne (1988), 14,700 tonluk Wasp 
( 1940) tayyre gemilerine maliktir. 
Birleşik Amerika yirmişer bin ton 
hacminde olan Hornet, Hudbold 
ve Matagorda tayyare gemilerinin 
inşasını tacil ediyor. 

İtalyanın tayyare gemisi yoktur. 
Hulasa mihver devletlerinin ka

ra tayynreleri, Anglo Saksonların 
dn deniz tayyareleri daha kuvvet· 
lidir.» 

_____ __, viç Voroşilof-

tur. 

1881 senesinde lkoterinselof 
şehrinde doğmuştur. Babası fakir 
bir demiryolu bekcisiydi. Daha 
yedi yaşında iken Voroşilof ma· 

den kömürü depoll\rında kömürler 
arasındaki çakıl taşlarını ayıklıya-

yarak aldığı gündelikle ailesine 
yardım etmiştir. Ancak 12 yaşın· 
da iken okumak yazmak öğren
miştir. 

18 yaşında iken çalışmakta 
olduğu fabrikanın amelesini teş-

vik ederek grev çıkarmıştı. Ame· 
leyi idare ve tahrikte devamlı su· 

rette çalıştığından mensup bulun· 
duğu sosyal demokrat amele par· 

tisi azalarının çoğu gibi tevkif ve 
hapis, sürgün cezalarına uğramıştı. 

Amele hareketinde anudane 
çalışan bu genç 1917 senesi inkı· 
labını müteakip Petrogratta teşldl 
edilen amele Sovyet meclisine 
reis intihap edilmiştir. 

Sibiryada menfada iken ayni 
ikibete uğramış tıbbiye talebesin· 
den güzel bir kızla tanışmıştı. 

Daha sonra bu kızla evlenmiştir. 
Voroşilof, kendi kültürünün 

yükselmesini, irfan seviyesi 
çok yüksek olan zevcesine borç· 
ludur. 

Voroşilof kendi kenini yetiştir 
miş ve bilhassa komünizm ideolo· 
jisindeki bilgisini derinleştirmiştir. 

Karal Marks ile Engels'in eserleri
ni ezberden okuyabilmektedir. 

Voroşilof 1918 de Stalin ile 
tanışmıştır. O zaman Denikin or
dusu aşctğı Volgadaki Çariçin şehri 
üzerine hücum ediyordu. KomÜ · 
nist kuvvetlerinin bir lideri bulu
nan Voroşilo( beşinci Ukraynıı 

ordusunun kumandanı olarak bu 

şehri tam bir sene müdafaa etmiştir. 

Şehrin fevkalade sev kulceyş 
ehemmiyeti bulundujundan Stalin 
in kendisi de müdafaasına neza
ret ediyordu. Bu münasebetle 
Stalin Voroşilofu yakından tanı
mıştır. 

Kızıl Verdön diye şöhret 
alan bu şehrin müdafaasındaki 
muvaffnkiyet Voroşilofa büyük 
şöhret vermiştir. Voroşilof ile Sta
lin arasındaki dostluğa bir sebep 
de o zaman Harbiye komiseri ve 

başkumandan olan Troçkiye kar· 
şı her ikisinin de muhalif bulun

malarıdır. 

Voroşilofun siyasi hayatı, Uk· 

rayna dahiliye komseri taıin edil
mesiyle başlar. Daha sonra umum 
Rusya komünist partisi siya~i bü· 
rosunun 87.ası olmuştur. 

Devamı üçüncüde 

~nafıa Vekaleti şehir ve kasabalarda abonelere ~rn tevzi ve satışı 
U ~hakkında bir nizamname hazırlanmıştır. 

Belediyelere ait bulunan ve abonelere su tevzi eden müesseselerirı 
su tevzi satışına ait işler bu nizamnamede yazılı usul ve esaslar daire· 
sinde çevrilecektir. Su idarelerinden su almak istiyen herkes abone· kay
dolunmak ve bu nizamname hükümlerine riayet etmek şartiyle şehir su
yundan istifade edebileceklerdir. 

Nizamnamede umumi hükümler on beş madde içinde telhis edilmek
tedir. Abonelerle şirket veya belediyeler arasında yapdacak kontratların 
ne suretle yapılacağı, paraların hangi aylarda ve kaç taksitte ödeneceği, 
akdin başlangıç ve müddeti, sayaçlar, bunların takılacağı yer, ayarı, iç 
tesisat, tesisatın bakım ve tamiri, tahakkuk ve tahsil sureti, tarifeler ve 
işlenmesi memnu olan işler hakkında muhtelif hükümler mevc ut bulun
maktadır. 

işlenmesi memnu olan işler bu nizamname<le şu şekilde bildirilmek
tedir: 

«A) Ana su borularını, galerileri delmek, bozmak; 
B) Ana su musluklarını, yangın musluklarını, vanaları açıp kapa· 

mağa mahsus küçük, büyük anahtarları, manevra anahtarlarını veya bun
ların benzerini kullanmak; 

C) Her ne şekil ve "uretle olursa olsun şube yo luna ve kolon 
montanlara dokunınak; 

D) Ayni binadaki kiracısından başka bir kimseye veya 25 inci 
madde hükmüne muhalif olarak başka bir binaya boru uzatarak veya 
başka bir vasıta ile akıtılarak paralı, parasız az veya çok miktarda 

su vermek; 
E) Sayacın yerini değiştirmek , bağ ve mühürlerini sökmek ve 

koparmak, sayacı açmak veya içini karıştırmak: 
F) Su idaresince kapatılmış olan ana muslukları açmak, açık ana 

muslıığunu kapamak: 
G) Birden fazla sayaçla su verilecek apartımanl:ırda kontrol sa. 

yacı raptına mahsus tertibatın mühürlerini koparmak, 23 ncü maddede 
yazılı müstesna hal haricinde büyük emniyet musluğunun miihürünü 

koparmak memnudur. 
Bu maddede yazılı memnuiyet hilafına hareket edenler bu yüzden 

doğacak zararları tazmin ile mükellef olacakları g ibi son üç ay zarfın. 
da ki sarfiyatın 1 O mislinin bedeiini tazminat olarak idakeye vermeğe 
mecburdurlar. Tekerrürü haliode tazminat alındıktan sonra su da kesilir . 

Keza kaza dolayısile büyük emniyet musluğunun 

koparıldığından gününde su idaresini hctLerdar etmiyen 
yüzden doğacak zararı tazmin ile mükellef olurlar. 

mühürlerinin 
aboneler bu 

- -

Okullarda imli 
kayit gün eri 

e 
22 ağu tosda okullarda bütün 

leme imtihanlarına ve namzet tale 
be kaydına başlanacak, eylülün bi 
rin ci günü sona erecektir. 

2 eylülde lise bitirme imtihan 
!arına başlanacak, 15 eylülde bi
tirilecek ve on altısında netice 
talebeye tebliğ edilecektir. 

4 eylülde eleme imtihanları
na türkçe ile başlanacak, 5 eylül· 
de tabiat bilgisi, 6 eylülde mate· 
ı:natik imtihanları yapılacak, 8 ey
lülde neticeler talebeye bildirile· 
cektir. 

Sözlü imtihanlara 9 eylülde 
başlanacak, 19 eylülde .son veri
lecektir. 

Devlet ~lgunluk imtihanlarına 

18 eylüde başlanacak, 20 eylülde 
edebiyat kolu felsefe veya tarih 
gurupundan, fen kolu matematik 
gurupundan imtihana girecekler· 
dir. 

22 eylülde edebiyat kolu tabi 
iye veya matematik'ten fen kolu 
felsefe veya tarih gurupundan İm· 
tihana girecektir. 23 eylülde fen 

ve edebiyat kolları ayrı ayrı türk
çe-kompozisyondan imtihana gi · 
receklerdir. 

25 eylülde tedri!lata başlana· 
caktır. 

2·3 eylülde lise ve orta okul 
lara alınacak parasız yatılı talebe
lerin türkçe-edebiyat ve matematik
ten imtihanları yapılacaktır. 

A TAY nın ikibeti için 

•-------• galiba kati ol-
muştur: 

Alman kıtaları, bazı nokta· 
!arda, karadenize varmışlardır. 
Bir rivayete göre Kızılorda Din
yeperin şarkına çekilecektir. Eğer 
bu rivayet tahakkıık ederse, Rus
lar Odesa, Nikolayef ve Kessov 
limanlarını terke:.lecekler, muaz· 
zam Dinyeper-Popetrovsk elek· 
trik tesisatından artık istifade 
edemiyecekler, ve Kırım'ı cid
di surette müdafaa edemez hale 
geleceklerdir. 

Son Alman taarruzunun Mos
kova ve Leningrad'ın da sukutu
nu temin etmek üzere olduğuna 
dair Berlinden haberler alınmıştır. 

Ukrayna, bir çok sanayi ham 
maddelerinin kaynağı ve büyük 

· bir ekin cenneti olduğu kadar, 
pek ehemmiyetli harp sanayiinin 

de merkezidir. Kızılordu'nun bu 
bölgede can - hevli ile yapmış 
ve yapmakta olduğu çetin müca· 
dele, bu sanayiden mahrum olma· 
mak endişesinden doğmakta idi. 

Gerçi asıl harp sanayiinin 
Ural ötesinde olduğu ötedenberi 
iddia edilmişse de, Rusya hakkın· 
da mevsuk mah'.lmatı olanlar, bu
nun doğru olmadığını, büyük ve· 

rimde harp sanayiinin bilhassa 
Ukrayna bölgesinde teksif edil· 
miş olduğunu söylemektedirler. 

Bazı noktalarda Karadenize 

varmak şüphesiz pek mühim
d ir; fakat kifi değildir: Kızıl do. 
nanmanın hakim faaliyetini tatil 
etmek ve bu denizde nakliyat ser· 
bestliğini teminııt altına almak için 
son Kafkas limanlarına kadar, bü. 
tün sahilleri ele geçirmek ve bn 
istila hnrcketlcrini de mütemadi· ı 
yen karadan yapmak icabeder. Kı _ 

zılordu başkumandanlığının, daha 

çok evvelden, Kafkasya bölgesinin 
şimal taraflarında tahkimat vücu· 
de getirmiş olduğu, ve Türk hu· 
dutlarındaki kıtalnrdan bir çoğu 
Alman cephesine alınmakla bera· 
ber, Rusyada bulunan yarım mil-

yona yakın Leh esirlerinden bu
ralarda ye ıi kuvvetler t~kil edil. 
mekte olduğu rivayetleri vardır. 

Bu ·kuvvetlerin, muzaffer bir 
ordunun ilerleyişine karşı, Kaf. 
kas tahkimahndan istifade edecek 

hile gelmek vakit ve fırsatını bu. 
lup bulmıyacakları , veya, buralara 
kadar muntazam ricatlar yapılıp 
yapılmıyacağı uzaktan halledilecek 
bir meıele değildir. 

E s_~s.en dav~, ~ıe.r Alman teb
lıgınde bır ıkı kere tesadüf 

ettiğimiz « imha » lardan, karşı 

(Devamı Üçüncüde) 
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Vay vay l meydan mı okuyor· 
sun '? 

Daha fazla konuşmağa vakit bulama
dı. Stef an Tal dekin yumruğu şiddetle 
göğsüne inmiş, nefesini tamamile kesecek 
gibi olmuştu. 

Hiddetle titreyerek ve kendisinden 
kuvvetli bir hasımla karşılaştığını anlııya· 
ra~ yere iğildi; iri ve keskin bir taş par
çası alıp olunca kuvvetile Stefanın başı-
na attı. 

Taldek tehlikeyi 
müthiş bir çeviklikle 
yana(ını sıyırıp geçti. 

vaktinde görerek 
yana sıçradı, taş 

Sefin mukabelesi mücadeleyi s<>na er· 
dirmeğe kafi geldi. Yumruğu şimşek gi
ki bir hızla hasmının çenesine indi, 
adamı baygın bir halde yere yığdı. 

Militza henUz Stefanın hararetini muhafa 
La etmekte olan:ceketini göğsünde sıkarak 

mücadeleyi büyük bir heyecanla seyretm 
iş, bulunduğu yerden ayrılmamıştı.· Dikta. 
tör onun yanına gelince: 

- Ne iyi yaptınız Sefl demekten 
kendisini alamadı . ilk defa olarak dikta· 
töre hitabında samimiydi. 

Taldek ceketini giyerken gülümsiye· 
rek eevap verdi: 

- Mühim bir şey değil, kavga etme
!ini iyi bilirim. 

Seleflerimin adamlarına kartı kendi· 

. ki 1mla müdafaa mı uzun zaman yumru ar 

ettiğimi unutmayınız. MT 
Siyasi faaliyetini bu batırlatıŞ, 1 ıtzanın 

• · h" • 'ı derhalsoöuttu ona karşı duydugu taktır ıssııı 6 

taşın sıyırttığı yanağında beliren kan dam-

ı 1 d·ı· l ·ı · davranır.ak üze-a arını men ı ıy e sı mege 
reyken bundan vazgeçti. 

Diktatör şimdi, kavga esnasında bir 
çalılık arkas ına büzülnıÜŞ olan çocuğu 
yanına çağırmıştı. 

Çocuk topalhyarak yaklaştı; haliski
rına tokat ve yumruklardan k~zarmış, 
gilzyaşlarile ıslanan toz toprakla kırlenıniş 
yüzünü baktı. 

- Teşekkür ederim. Teşekkür e<ie. 

rim. 

Korkudan hala titriyordu. Stefan 

isticvaba başladı: 
- Bu adam senin baban mı? 

onu 

- Hayır efendim. patronum ..• Benim 

annem babam yok. Küçükken annem be· 

nı sokağa bırakmış. 
Stefan mırıldandı: 
- Ya? 
Yeniden heyecana dUşen Militza, 

Taldekin, kendisi ile bu küçUk sefalet 
kardeşi arasında benzerliği düşündüğünii 

anlamıştı. 

O, suallerine devam ediyordu: 
- Seni sık sık dövüyor mu? 

- Evet efendim.. Hele keçileri otla· 

tırken kitap okuduğumu görürse müthi7 

hiddetleniyor. 

Halbuki ben keçilere dikkat ediyo
rum: bir tanesi bile kaybolmadı. Şimdi 
de bunun için dövdu . Ne yapayım oku

mağı çok seviyorum. 
- Ne kitabı okuyorsun? 

- F.ğer ödünç veren olursa mektep 
kitapları .. Alimlerin bildikleri şeyleri öğ
renmeii öyle istiyorum ki~. 

Stefan çocuiuu karmakarışık saçla
rını okşarken, gözleri dalgın, mırıldan
dı : 

- Demek sen de okuyup malfimat 
sahibi olmak istiyorsun. 

Sonra birden: 

- Merak etme, üniversiteye do gi
deceksin, dedi. Fakat şimdi keçileri top- • 
la ve çifti iğe dön .. 

- Hayır, hayır efendim. Olmu, çift 
liğe dönemem. 

- Niçin? 
çocuk, eliin baygın yatan adamı gös. 

tererek: 
-Beni döver, dedi. 

-Korkma: Bu akşam sana bir şey 
yapacak halde değil.Yarın sabah ise ben 
seninle meşgul olacağım. Sana vaadedi. 
yorum: Jıminone bakayım senin? 

-Niki •.. 
-Nerede yatıp kalkıyorıun? 

- Nehre yakın « Yanık değirmen çif
tliği»nde ... 

- Pekala Niki. Yarın seninle konu
ş~ruz. Bakalım büyüyünce ne olacaksınız? 
Alim olmak istiyorsun değil mi? 

- Evet efendim. 

- o halde seni alim yaparız .. 
Haydi şimdi çiftliğe dön çocuium. 
Zavallı çocuk, gözleri yaşla dolu 

Fakat bu sefer sevinç yaşlarile 
- Tekrarladı: 

- Peki efendim .. peki efendim. 
Birden, ani bir hareketle Taldekin 

elini tuttu ve dudaklarını uzatıp minnet· 
tarlıkla öptü. O, elini çekip gülümsiye· 
rek: 

- Olmadı Niki, dedi. Erkeklerin de
ğil kadınların eli öpülür. 

Heyecanı ve teessürü konuşmasına 

mani olduğu için sessiz duran Militzayı 

gösteriyordu. Çocuk onun yanına gitti 
ve elini öptü. Bunun üzerine Militza için 
den gelen arzuya tabi olarak iğildi ve 
çocuğu gö(sünde şefkatle sıktı, 

"' * * 
Şimdi Stef an ve Militza 

yorlardı . 

Güneş batmaktaydı. 

köşke dönil· 

( Devamı vır ) 
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Almanlar Karade· 
nize inerken 
(Baştaraf ı ikincide) 

llllfltn MÜHİM BİR 
MÜLAKAT 

Amerika 
ordusu 

İNGiLiZ 
KıRALI 

ı cephede neler artakalmakta olgu 
ğudur. Alman ve müttefik ordula

rın her ihtimale karşı bir kış sefe 
rinid hazırlıklarına başlamış olduk 

!arını bildiren ma!Qmat vardır. Kı 
51 - Daf Kuper ve Kor- 1 zıl Rusyanm şimdi belki bütün 

ümüdi. Alman orqularına işte böy 
le bir kış duraklamasını cebrede-

Bu haberi alan hacı Emin bey 
müsterih olmuş ve derhal kayma· 
kam Şevki beye giderek Aydın 
mutasarrıfı ile değil, doğrudan 
doğruya l:imir valisi Kamil paşa ile 
şifreli muhabereye geçmesini bil· 
dirmişti. Artık vilayetle Boladan 
kaymakamlığı arasında şiire muha· 
beratı başlamıştı. Beri tarafta a· 
!ay kumandanı hala köylerde ve 
d&ğlarda dolaşıyordu. A!i Moll& • 
nın elçisi de her gün gelerek Ha· 
cı beyi görüyordu. 

Filhakika vilayetten saraya 
telgraf çekilmiş ve Ali Mollanın 
istiman talebi pad~aha bildirmişti 
Bunu haber alan Hacı Emin bey 
keyfiyeti elçiye söyledikten sonra 
şunları ilave etti. 

- Efe şehrin dibinde, top a
lanında oturmasın. Mademki isti· 
man etti ve bu talebi padişaha bil· 
dirildi. Oradan uzaklaşarak daha 
ileride bir köye çekilsin. Top ala· 
nında oturmak bir nevi tehdittir 
Hükümete meydan okumaktır; bun· 
dan vazgeçsin, çekileceği köyde 
iradeyi beklesin .•• 

Ali Molla, Hacı Emin beyin 
tavsiyesini dinliyerek bir boğazın 

müntehasında, boğaza hakim ve 
baskın tehlikesinden masun bulu· 
nan Derbent köyün~ çekilmiş ve 
hu çekiliş derhal şüyu bulduğu i· 
Çin efenin Derbentte olduğunu jan· 
darına alay kumandanı Sadettin 
bey de işitmişti. 

Fırsat bu fırsattı. Hemen kö· 
ye giderek ele ile konuşmak 
kendisine istiman teklifinde 
lunmak gerekti. 

ve 
bu· 

Sadettin bey yanına silahsız 
iki suvari alarak Derbentle gitti 
ve çetenin nöbetçilerile karşılaşın· 
ca efeyi görmek istediğini bildirdi 

Nöbetçi zeybek, başka bir 
zeybekle efeye haber yolladı ve 
Sadettin bey bir müddet sonra A· 
li Mollanın huzuruna götürüldü. 

Ali Molla, Sadettin beyi isti . 
man teklifind.,n haberdar zannedi
yor ve ona göre idarei k.elima 
hazırlanıyordu. Söze Sadettin bey 
başlamasaydı muhaverenin şekli 

muhakkak ki başka bir cereyan 
takip edecekti. Faka! Sadattin bey 
ilk sözü söylemek gafletinde bu· 
lunmuştu. 

- Ele!. Sen de bilirsin ki bu· 
yol çıkmaz. Senin gibi yiğitlere 
yazıktır. Ben vali paşa ile konuş
tum; saraya arzedecek. Yüze in· 
meğe muvafakatini almağa geldim. 

Mahmud bey şaşırmıştı; bön 
bön Macar Mehmet Alinin yüzüne 
bakıyordu. 

Ali Molla soğukkanlılıkla ce· 

vap verdi: 
- iyi dedin bey amma Os· 

manlıya güven olmaz. Şimdi bura· 
da kibar kibar konuşuyorsun . Ya
rın elinize düştük mü çekmiyece· 
kimiz kalmaz. 

- Amma yaptın efe .• Kosko
ca iradei şahaneye de inanmıya
cak mısın ? 

inanmam Sadettin bey.. Hem 
ben sana bir şey söyliyeyim mi ; 
yüze inmek lazım gelince biz çare· 
sini de, yolunu da buluruz. Sen 
bizimle ancak tüfekle konuşmalısın 
Böyle konuşmak sana yakışmıyor .. 

Ali Molla Sadettin beye haka 
ret ediyordu. Zavallı adam çok 
müşkül vaziyette kalmıştı. Giih sa 
r~rıyor, gah kızarıyor; fakat bu 
•ozlere layık olduğu cevabı vere
miyordu. 

Artık oturmakta mana kalma· 
mıştı. Demekki Ali Mollada istiman 
arzusu yoktu ve bir zeybek iste
medikten sonra zorla yüze indirile· 
mezdi. 

Sadettin bey kalktı; soğuk bir 
•elimlaşmadan sonra yola çıkara· 
rak doğru Boladana avdet etti. 

Ve orada, kaymakam Şevki 
~eyle hacı Emin beyden, keyfiye
tı gizlice haber alınca hayretinden 
donakaldı. 

Affı t•hane çıkmış ve vilayet 
v.as~tuile Boladan kaymalo.amlığına 
ıtızlıce tebliğ edilmişti. Kaymakam 
Şevki bey telgrafı alır almaz ha
cı. ~min beyi çağırtarak keyfiyeti 
bıldıroıişti. Şimdi Ali Mollanın ya· 
nın "d"l a gı ı erek affı şahaneye maz· 
har olduğu tebliğ edilmeliydi am
ma hunu kim yapacaktı. En iyisi, 
esasen her gü" Hacı Emin beyin 
Yanına gelip gidon elçi vastasile 
haber yollamaktı. 

Ôyle yaptılar. Fakat G&vur i• 
lllaııı bana inanmaııııı ve hacı E· 

min beye şu haberi yollamıştı. 
- Ben gelemem. Yanına bir 

heyet alarak bacı bey buraya ka· 
dar zahmet etsin. Fakat bilsin ki 
onun sözüne güveniyorum. Canı .. 
mm kefili canıdır. 

Zavallı Hacı Emin beyin ba
şına hiç yoktan iş açılmıştı. 

Bir şey değil; bacı beyi merak e· 
den ailesi efradı da boladana gel· 
mişlerdi. 

Bir kaç gün için tek başına buraya 
gelen hacı bey adeta yeniden yer· 
leşmiş gibiydi. 

Çaresi yok, gidecekti. Fakat 
yalnız gitmekten pek haklı olarak 
çekiniyordu. Bu sebeple kayma· 
kam Şevki beye: 

- Ben yalnız gid~rek iradeyi 
tebliğ edemem; dedi, nihayet hü
kümetle ~şkiya arasına giriyorum. 
Bu herifin huyu, adeti malOmdur. 

Başıma maazallah bir iş de gelebi
lir. Onun için yanıma arkadaş ve· 
rilsin. 

- Kimi verelim Hacı 
Sen bul... 

bey? 

- Tarakçıoğlu lbrahim beyle 
Ahmet ağa gelsinler. Sen de baş· 

ka üç kişi bul. Hep beraber gidelim 
Kazmakam bey, Hacı Emin 

beyin bu talebi üzerine halkın ile· 
ri gelenlerinden üç kişi bulmuş ' 
Tarakçıoğlu lbrahim beyle Ahmet 
ağa da bunlara ilave edilerek beş 
kişilik bir bir heyet vücuda ge· 
tirilmişti. Bu heyete Hacı Emin 
bey riyaset edecekti. 

Heyet yola çıktı ve Derbend 
köyünün medhalinde Gavur imam 
çetesi tarafJndan izzet ve ikram 
ile karşılandı. Bizzat Givur imam 
da istikbale çıkmış ve Hacı Emin 
beyin elini öpmüştü. 

AleJQsul kahveler içildikten 
sonra Hacı Emin bey Gavur ima· 
ma hitap etti: 

- Allı şahane çıktı Molla ; 
bu işi çok iyi ettin. Yalnız ben 
sana ancak bu günler için kefilim 
Şayet yarın, öbür gün kalkarak 
yeniden bir işJcr karıştırırsan be· 

nim kefilliğim ortadan yok olur. Hal 
ka ve hükümete bundan böyle iti 

mat telkin etmelisin. Hiç kimsenin 
işine karışmamalısın. En iyisi çok 
minareli yerlerde eğlenmemektir. 

Hacı Emin bey bu son cümle· 
sile " Boladanda kalma, köyüne 
çekil ,. demek istiyordu. 

Ali Molla cevap verdi: 
- Dediklerini tutacağım Ha· 

cı bey. Sen şimdi kefil misin, bi
zim hakkımızda affı şahane de ne 
diyor ? 

- Kefilim oğlum; affı şahane· 
sahiden çıktı. Vali paşanın kay
makama telgrafını gözümle oku· 
duktan sonra buraya geldim .. 

{Devamı var} 

Nöbetci eczane 1 

~el Hal göru,tuıer Misligörülmemiş 
Vaşıngton : 15 ( a. a. ) _ 

Britanya harp kabinesi tarafından b •• ••ki•• kt 
Uzakşark'a vazife ile gönde~ilen UYU U e IDaD
ve halen yolda bulunan M. Dul! 

Cooper, çarşamba günü Birleşik evralara başladı 
devletler hariciye nazırı M. Cor
dell Hull ile görüşmüştür. 

Daha sonra bir mülakat esna· 
sında, M. Duff Cooper, büyük Bri 
tanya'nın dünyanın her tarafında 
müvazi bir hareket hattı takip 
ederek Birleşik Amerika ile iş bir· 
Jiği yapmayı hararetle istediğini 
söylemiştir. 

M. Cooperin Uzakşarktaki ger. 
ginlik hakkında yaptığı yegane tef· 
sir Britanyalıların P •silik'te Japon. 
ya'nın arzu ettiği gibi hareket et· 
mesine müsaade edemiyecekleri 
hissinde olmalarını bildirmesidir. 

Aynı gün, biraz daha evvel 
M. Dul! Cooper, Birleşik Amerika 
Kanada, Avusturalya ve Y enizelan
da mümessilJerinin, sulh inkişafla· 
rını teşvik etmeğe matuf muahe
delerin musaddak suretlerini teati 
ettikleri bir merasimde hazır bul 

unmuştur. 

Bu muahedeler, 1914 te Bri-
tanya imparatorluğu ile aktediten 
muahedelerin yerine kaim olacak
tır. Bn muahedeler, ihtili'lların 
halli için Birleşik Amerika - Bü. 
yük Britanya komisyonu yerine ayrı 
komisyonların teşkilini derpiş et· 

mektedir. 
Bu muahedeler, geçen sene 

müzakere edilmiş fakat henüz tas-
dik olunmamıştır. 

Suriye ve LUbnanın 
lstiklili 

Kahire: 15 ( a.a. ) - lngiliz 
devlet nazırı ile Dögol arasında 

7 Ağustosta teati edilen ve dün 

neşredilen mektuplarda Suriye ve 
Lübnana istiklal vermek hususunda 

ki lngiliz ve Fransız kararı teyit 
edilr ekte, mamafih Fransanın bu 
memleketlerde birinci derecedeki 
rolünü lnsriJterenin tanıdığı ehem
miyetle kaydolunmaktadır. 

Bosnada bir isyan 
hareketi 

Zağrap: 15 (a.a.) - D. N. B : 
Bosnada Trasvnik civarında bir 

tecrit kampında vukubulan isyan 

hare'< eti esnasında mevkuflardan 
29 kişi ölm~ştür. Diğer 41 mev· 
kul da divanı harp tarafından ida· 
mo mahkOm edilmiştir. 

Divanıhard, Saray Bosnada 
beyanname dağıtan iki komünisti de 
ölüm cezasına mabkOm etmiş ve 
bunlar kurşuna dizilmiştir. 

Mefruz istill filosu 
llerlemeğe muvaf· 
fak oldu 

Fortlevis - Vaşington, 15 ( a 
a. - Amerika Birlesik Devletlerin 
garp sahilinde, tarihte misli görül
memiş büyüklükte manevralar dün 
başlamıştır. 

Manevraların temi şudur : 
Los Angeles sahil muhafaza 

gemilerinden birisi, açıklarda bir 

istila filosunun ilerlemekte olduğu· 

nu görmüş ve buna karşı harekete 

geçilmiştir. Fakat daha evvel, iki 

ıündür bir sinir harbi başlamış vo 

mütearrızlar, bu iki gün, müdafi
lerin kuvvetlerini dağıtmak maksa-

diyle, müteaddit şaşırtıcı hücumlar 
yapmış bulunuyorlardı. 

Vardem kalesi ateşe başlamış, 
fakat hakemler bu kalenin 16 da-

kikada tahrip edilmiş olduğunu ka· 

kabul etmiştir. Bunun üzerine mev· 

bum istila filosu, Seaıtle'e kadar 
ilerlemiye d~vam eylemiştir. 

Muazzam Mocdhard tayyare 
maydanı ve mildalaa hava kuvvet
lerinin yarısının tahrip edildiği ka· 
bul olunmuştur. 

lngiltere 
Uzak,arktakl hava 
kuvvetlerini takviye 
ediyor. 

Londra 15 a.a - Hava neza· 
reti istihbarat servisi, Uzakşarka 

takviye olarak gönderilen binlerce 

layyareciyi hamil kafile halindeki 

vapurların, zayiatsız menziline var
mış o)duiuou bildirmektedir. 

Bu gemi kafileJerini dnbin mil
lik bir seyahat esoasında himaye 
eden İngiliz harp ıremilerinin ve 

tayyarelerinin müessirliğini göste
ren büyük bir muvaffakıyettir. 

Bir çok tayyareci- subay ve 

eri hamil ikinci bir gemi de on 
beş gün zarfında lngiltereden Si
ngapura varmıştır. 

. Seyahat, hadisesiz geçmiş ve 
hır subayın dediıti gibi, İn•an ken 
disini harpten evvelki giiı , leri ya
şıyor sanmıştır. 

Tunus askeri mahke
mesinin kararları 

Darlan, sabık Moskova Londra: 15 (a.a.) - Tunus 

elçisini kabul etti askeri ma~kemesi bugün 12 kişiyi 

Vişi: 15 (a.a.) _ Amiral Dar• ölüm cezasına mahir.Om etmiştir. 
lan dün Vişi hükOmetinin sabık ~unlar düşman hizmetine girmek 

l stikimet eczanesi Moskova büyük elçisi Gaston'u uzere Tunustan kaçmag· a t hb" .. •
1 

eşe us 

Britanya anavatan 
filosunu tefti' etti 

Londra 15 (a. a.) - Royterin 
Anavatan filosu nezdindeki husu
si muhabiri bildiriyor: 

Kıra! 6 ıncı George, şimal 
sularındaki Britanya anavatan fi· 
!osunda üç gün kalmıştır. Kıral, 
amiral gemisinde yatmış ve yakın 
zamanlarda bazı muharebelere İş · 
tirak eden tayyare gemilerini, kru· 
vazörleri ve torpido muhriplerini 
gezmiştir. 

Bütün bu ziyaret esnasında, 
her gemi düşmanla çarpışmağa 
hazır bir vaziyette bulunuyordu. 

Kıra! deniz üssüne, avcı tay
yarelerinin muhafazası altında bir 
Lockhed - Hudson tayyaresiyle 
gelmiştir. Ve aynı gün Britanya
nın en asrt tayyare gemilerioi ve 
bir kaç kruvazörü ziyaret etmiştir. 

Kırahn her geminin mümes

sillerini görebilmesi için, amiral 

gemisine diğer gemilerin müret
tebatlarından müfrezeler gelmiştir. 
Kıra!, Britanya filosiyle beraber 
harbeden müttefik memlekdlerin 
taylalariyle bilhassa alakadar ol
muş ve bunlardan biriyle Franıız· 
ca konuşmuştur. 

Son gün kral bir Amerika 
torpido muhribini ve 240,000 ki
lometrelik bir seyahat yapan di· 
ğer bir torpido muhribini gez· 

miştir. 

Şamda Ticaret 
mUzakereleri 

Beyrut 15 (a.a.) Suriye ve 
Lübnanın Filistin ve Erdün ile ti· 
cari münasebetlerini yeniden tan
zim ed.,cek bir anlaşmanın husulü 
için halen Şamda müzakereler ya· 
pılmaktadır. 

lngillz avcı tayyarele· 
rlnin harekltı 

l.ondra: 15 (a.a.) - lngiliz 
Avcı tayyareleri dün öğleden sonra 
şimali Fransa üzerinde seri bir hü· 
cum yapmışlardır. 13 düşman tay, 
yaresi düşürülmüştür. lngiliz tay· 
yarelerinden üçü üssüne dönme· 
miştir. 

Vefat 
sa· « Türksözü ,. refikimizin 

bibi içe! mebusu Ferit Celal gü· 
venin bacanaiı, Konya orta mek
tep müdürü bay Nazif Ani olarak 
vefat etmiştir. 

Merhumun ailesine • 
mız Ferit Celal Güvene 
ğ"ı dileriz. 

arkadaşı· 

baş sağlı· , 
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( HükOmet yanında ) kabul etmiştir. curmı e zan altına alinmışlardır. 
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~!~~ · Gardropta Yakalanan hırsız ' 
Peşi.ede bir doktor~n e.~inde garip. bir h.a. r ken kalktıkların~ao u!kul~~nı vagonda tamam-

dıse olmuştur. Bır gtın maruf bır tabıb lıyorlar. Fakat bır çogu ç_ .. dalgın ve derin 

olan bu adam alelacele seyahate çıkmak mec· uykuya daldığından i~e.c~gı ısta~yonu kaçırmak· 
buriyetinde kalmış, trenin hareket saati yakın ta ve vaktü zamanil• ışı laşın.a gıdememektedir. 

·· k 1 B 1 b" kaç ne a ınece.. · olduğundan çabucak apartımanına donere yo u suret e ır . l . gı ıstasyonu 
çantasını hazırlamıştır. Her tarafı sımsıkı ka· kaçıran bir yazıcı demıryo u ıdaresine bir şika-
pattıktan sonra otomobile atlamıştır. Sıkıca yet mektubu yazmış ve yolcuların gidecekleri 
kilitlediği şeylerden biride meşeden yapılma istasyonları kaçırmamal~rınıo . esbabı temin 

d ·ı · · · · t' Aksı takdı d ağır ve büyük bir gardroptur. e ı mesını ıstemış ır. . r. e mahkemeye 
Halbuki doktor eve gelmezden biraz evvel müracaat ederek ta~m.ıoat talebınde bulunaca· 

buraya bir hırsız girmişti. Hırsız doktorun g-el- ğını da haber vermış_tır •. 
diğini duyduğu zaman korkusundan gardroba Demiryolu idaresı mılvonlarca yolcu mah· 
saklanmıştı. Doktor gittikten sonra hırsız gar· kemeye müracaat ederek tazminat istedikleri 
drobun kapısını açamamıştır. Avazı çıktığı ka- takdirde davayı kazanmamaları ihtimali bulundn• 
dar bağırmış, fakat · bir türlü işittirememiştir. ğunu göz önünde bulu~durmuş ve buna mey-
Üç gün sonra doktor, evine dönerek gardro· dan kalmamak üzere bır çare bulmuştur. 
bun kapısını açtığı zaman cansız bir cesedin Bütün vagonla~d~ her yolcunun oturacağı 

• .. yere birer münebbıblı saat koymuştur Şimdi 
yuvarlandıgını gorerek fena halde ürkmüştiir. • . . • 

. . . .. her yolcu gidecegı ıstasyona hangi dakikada 
Cesedı muayene etmış ve ben uz canı çıkmadı· 1. • . · t 'f den o"g" rene k · · k .. . . ye ışecegını arı e re saatını uruyor. 
gını anlamıştır. Hırsızı tedavı edıp kendisine • 
getirdikten sonra polise teslim etmiştir. 

• 
Trenlerde münebbihli 

saati er 

Nevyork Lon· 
aradan sonra 
dünyanın ikınci 

büyük şehridir. 

Yedi milyon nüfusu vardır. Varo~ları pek uzak· 
!ara kadar yayılmıştır. Varoşl~rdaki işçiler ve 
müıtahdemin trenle ıehre gelmek için çok er· 

Kuşlar sayı 
savabilirlermi? 

Köniırsherg hayvanat 
enıtitilsü şefi profesör 
Keler kuşların sayı 

saymağı öğr~nebilmeleri hakkında entere•an 

tecrübelerde bulunmuştur: Bir lı.uşun önüne 12 
mısır tanesi koymuştur. Bunlardan 6 tanesini 

yedikten sonra geride kalan 6 ıını kaldırıp 

almııtır. Bu tecrllbe blrlr.aç defa tekrarlandı~-

tan sonra kuş artık kendiliğinden, kalan 6 mı· 
sır tanesine gagasını sürmez olmuştur 

Proleıör Keler bu tecrübeden sonra, sarı 
ve mavi boyalı kutulara da mısır taneleri koy
muş, birkaç tekrarlamadan sonra kuş yalnız 
mavi kutudan yemeği öğrenmiştir. 

Profesörün bu tecrübelerden çıkardığı ne· 
ticeye göre, yalnız dört veya altı taneyi yiyen 
kuş! ha~ik_atte in1anların hesaplaması gibi say
magı bılmıyormuş sade dört veya altı taneli 
grupları öğrenmiştir. Uzun yıllar güvercinlerle 
yapılan tecrübeler göstermiştir ki, güvercin 
kuşları da yalnız altıya kadar saymağa kabiliyet 
göstermişlerdir. Yapılan tecrübelerde diğer 

kuşlarda, iki veya üçe kadar saymağı öğrene
bilmişlerdir. 

• "Ben,, kelimesini 1 Könikherg «Nev· 

k 
york Taymis» gue-

Ullanan recUI lesi, zamanımızın ta· 

nınmış devlet adamlarının söz söyleyişinde 
«hen> zamirini ne kadar kullandıkları bakkın

na şu istatistiği neşretmiştir: Müteveffa lngilte· 
re Başvekili Çemberlayn 250 kelimeden sonra 
«ben» diyormuş. Sabik Fransız başvekili Dala· 
dier, ıiyasi nutuk ve beyenatlarında her 244 
kelimede bir «ben» kelimesini kullanıyormuş. 
Roosevelt bor 100 kelımeden sonra, HitJe-r 54, 
Mnuolini 83 kelimeden ıonr• •ben~ kelime· 
ıioi aöy!Oyorlarmıı, 

1 bilmektedir 

A-ckeri ve !'İyasi reisler için 

çok büyük ehemmiyeti haiz olsa· 
lar da, Leningrat ve Moskova gi
bi merkezleri değil, diva, asıl or 
duyu kaybetmek, Almanlar için de 
böyle merkezleri ele geçirmekten 
fazla orduyu ortadan kaldırmak
tır. 

Onun için meseli Ukrayn.;da. 
ki Rus k'.uvvetlerinin Berlınden bil 
dirildiği gibi imha ed •lmiş olmasıy 

le Londradan haber veriıdiği üze· 
re rical etmiş olmaları arasındaki 

fark çok büyüktür. 

Gene alınan havadislere göre 
Ruslar sonradan işgal ~imiş ol

dukları sahalarda mesala, Polonya 
arazisiyle Besarabya'da ciddi tahri 
bat yapmıya muvaffak olamamış· 
!ardır. 

Buralarda partinin mükemmel 
surette teessüs etmemiş olduğu 

halkın ordu ve partinin tahrip ka• 

rarlarına iştirak etmekten çekin

miş bulundugu, muvaffakiyetsizliğe 
sebep olarak gösterilmiştır. u~ray 
nada ki tahribatın derecesini öğ· 

renmek pek faydalı olur. Alman 
ordularının hamlesini gevşetmek 

ve bu Olrdulara bir kış seferi müş 

kilatını kabul ettirmek için Kııı
lordunun mücadele ve rical mu· 

vaffakiyetleri kadar tabrip muvaf· 
lakiyetlerinin de hissesi büyük ol
duğuna şüphe edilemez. 

Gelen istila ordularını « bul· 
dukları ile geçinmek» •imkanından 
mahrum bırakmak fikri güç bulu
nur bir fikir değildir: !Ancak böy

le bir mahrumiyeti temin edecek 
tam ve kati tahribatı yapabilmek 
zaman, vasıta ve intizam ister. 

Süratli ilerleyişler ve ricatlar 
arasında bu üç amil de zafa uğra· 

yabilir. Fin Kaynaklarından gelen 
malumat, şimal bölgelerinde parti 

urdu ve zabıta kuvvetlerinin tah· 
ribat teşebbüsünü geniş mikyasta 
başardığını bildirmekte idi. 

Lehistan ve Romanyadan alı
narr arazide iş böyle olmamıştır. 

Muazzam bir ekin maden ve sana 
yi bölgesi olan Ukraynanın Alman 

lara nasıl teslim edilmiş olduğu 

gerek ileri hareketler, gerek kış 

seferi bakımından bilhusa men k 
edile~ek bir mevzu olarak kalıyor 

Mareşal Voroşilof 
( Baştarafı ikincide ) 

Lehistana karşı harbi de ma• 
reşal Budyeni ile birlikte idare 
etmiştir. 1924 senesinde Moskova 
askeri dairesi reisi tayin edilerek 
en yüksek siyasi ve askeri mevkie 
çıkmıştır. 

Voroşilof, orduda mühim isla· 
hat yapmıştır. 1936 da Kızılordu
nun sabra hizmetine havadan ka

raya asker indirilmesini de ithal 

etmiştir. Motörlü kıtaları da Kızıl· 
orduya sokan Voroşilof olmuştur. 

1936 senesinde meşhur Stalin müs 
tahkem hattının inşasına karar ve

rilmesini Kızılordunun taarruz kuv• 

veti olması mahiyetine münali gör
memiştir. Voroşilol en ziyade za· 

bitlerin talim ve terbiyesine ehem· 
miyet vermiştir. 

Mersinde Tenis 
müsabakaları 

Mersin: 14 ( Hususi) - Bir 
haltadanberi devam eden tenis 
müsabakalarında ldmanyurdu tenis• 
çileri büyük bir muvaflakiyet göı· 

termişler, Ratıp Yücer ve Mithat 
!inala ,alm •şlardır. Yarın (bugün) 
yapılacak Yücer - Mıthat karşı· 

!aşmasında bölge tenis şampiyonu 
taayyün edecektir. 

Zıraat bankası mUdiJrU. 
'ehrlmizden ayrıldı 

lzmite tayin edilen zıraat ban• 
kası müdürü bay Ramiz yarınki 
ekspresle vazifesi başına gitmı!k 
üzere şehrimizden ayrılacaktır. U
zun zamandan beri Adana zıraat 
bankası müdürlüğünü yapmış ola? 
bu kıyml!tli idarec!·. k.ibar ~e asıl 
bareketlerile kendısını muhıte çok 
sevdirmiştir. Kendisine a-üzel yol· 
çoluklar temenni eder yeni vazife· 
ainde bqarılar dilorl"' 
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BU AKŞAM 
Sayın müdavimlerine iki büyük ve güzel 
mürekkep kuvvetli bir p r o g r a m 

filmden 
sunuyor 

1 
Kahramanlık ve arkadaşlık menkibesi, kızgın çöllerin ortasında 

binbir maceralar peşinde koşan üç fedakar kardeşin hazin, meraklı 
ve heyecanlı hayatlarını tasvir eden ve hatırası unutulmayan bir şaheser 

Garry Cooper Ray Milland Robert Preston 
Gibi üç kudrctlı artistin yarattıkları Türkçe sözlü 

Gönüllü Kahraman 
il 

Zevkli neşeli ve çok güzel komedi 

SACHA GUITRY 
Tarafından temsil edilen meusimin en güzel bir filmi 

ııııııoımmmJ\SR.) Si lM iM !\ JJI NIN -

YAZLIK BAHÇESİNDE 
BU AK AM 

Suvara 
9,15 

Suvara 
9,15 

Istırapların sarmadığı bir aşk, inkisarların kırmadığı 
bir neş'e hayatın yarattığı bir mucize 

LEYLA MURAT ~.... YUSUF VEHBl'nin 
TÜRKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKILI 

..................... : ................. ı ............ ~ .... ı . ............... ... . . ~ 

•rtLEKELI KADIN~· Mı-~.A._-;,..,_ .... : .. :.~~.:--r.-~s·s·s~~~··~.· .. ~:.l·_...~.JA 
Mest edici bir müzik... ihtiras ... heyecan romanı 

BALAST MÜNAKASASI 
Devlet Oemiryolları 61 ıncı işletme 

· Müdürlüğünden : 
Aşağıda muhammen bedel, bulunduğu yer, miktar ve 

muvakkat teminat akçaları yazılı balast ihzarat münakasa 
ve ihaleleri 1 / Eylül / 941 pazartesi günü saat 16 da ayrı 
ayrı yapılmak üzre kapalı zarf usuliyle Adanada 6. ıncı iş· 
letme müdürlüğü binasında komusyonumuzca eksiltmesi icra 
edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesikala
rı ve te~liflerini muayyen günde eksiltme saatından bir sa· 
at e~velıne kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 
işe aıt şartname mukavele projeleri komisyondan parasız o· 
!arak alınabilır. 
Balast ocağının bu- Miktar Fi.M/3 Muhammen Muvakkat 
lunduğu kilometre M 3 kuruş bedel tutarı teminat 

ye mevkii Lira Lira 
Mandason 78-82 Top 5000 190 9500 712.50 
rakkale- İskenderun 10000 140 14000 1050 

imtiyaz aahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rifat Y AVEROÔLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
M tbauı- Adan• 

1129 15- 20. 24- 30 

iki mürettip alacağız 
Gazetemiz mürettiphane•in· 

de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlüğümüze müra
caat olunmalıdır. 

BUGON 

Konferans salonunda yapırılacak (6635) lira 
sahne tesisatı ile noksan inşaata talip çıkmadığı 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 4- 9- 941 tarihine tesadüf eden perşembe günü 
saat (17) de C. H. P. Seyhan vilayet idare heyeti binası 
salonunda yapılacaktır. 

İştirak etmek istiyenler muvakkat teminat olarak (497) 
lira (67) kuruş vermeleri ve bu gibi sahne tesisatı yaptıkları· 
na dair vesika ibraz eylemeleri lazımdır. Keşif ve şartna· 
meleri görmek istiyenlerin parti kalemine müracaatları ı 
ilan olunur. 16-25-31-4 1148 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 

110 
300 .. 

50 

20 

2000. 
,, 2000. 

3500. .. 
.. 4000. 

.. 6000. 

Lira 

" .. 
.. 
.. .. 
.. 
.. 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para biriktirmiş ve fal~ almış olmaz, aynı 
zamanda talilnizl de denen11• olursunuz. 377 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
Camii Kebir civarında es

ki dink binası içindeki buğ· 
day kırma taşı vesair edeva
tı mahallinde artırma yoliyle 
ve P.eşin para ile satılacaktır. 

Düziçi köy enstitüsü 
Müdürlüğünden 

ihalesi 26- 8- 941 sa
lı günü saat 10 dadır. Mu
hammen bedeli (100) liradır . 
İsteklilerin o gün mahallinde 
bulunmaları ilan olunur. 

Enstitümüzün 7 5 lira ay

yık ücretli memurluğuna ta· 

lip olanların evrakı müsbite· 

12 - 16 1133 

Jerini veya suretlerini 

mize göndermeleri. 

7-9-12-14 

idare-

1109 

BUGÜN Matbaası 
Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırmanız menfaatiniz icabıdır. 

Son Sistem 
Ma k inelerle 
Basılan güzel 
lş(B U GÜN) 
Matbaasında 
Y apı l a bi lir 

Bir Defa iş Yaptı -
rı rsanız anlarsın ız 

Adana askerlik dai
resi satınalma ko. 
reisliğinden : 

1 
1- Adanada askeri birlik 

ve Müessesslerinin gii.nlükek
mek ihtiyacını karşılamak üze-
re 125 ton Buğday 2490 sa
yılı Kanunun 46 ıncı madde
sinin (M) fıkrasına tevfikan 
pazarlıkla kırdırılacaktır. 

2- İhalesi-16 8 941 cuma· 
rtesi günü saat 9 da yapıla
caktır. 

3- isteklilerin muayyen 
gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları ilan olunur. 

1147 

Pamuk deneme islah 
v e üretme ciftliği 

1 

müdürlüğünden : 
Ahkamı mukaveleye göre 

müessesemizden Klevland to
humluğu alınmış bulunan or
takcıların kütlülerini, ziraat 
çırçır fabrikasında tefrik edi
len anbarlara getimeleri ve 
mezkur kütlülerin müteakiben 
diğer kütlülerle karışmalarına 
meydan vermemeleri ehem
miyetle ilan olunur. 

16- 17- 18 1150 

Pamük deneme , is
lah ve üretme çiftliği 
müdürlüğünden : 

2903 sayılı pamuk ıslah 

kanunu hükümlerine g ö r e 
çırçır fabrikasının işleme mü
saadesinin alınması için mü
esseseye müracatları , aksi 
takdirde mezkür kanun hü
kümlerine göre cezayi mua
mele yapılacağı ilin o l unur. 

16. 17. 18 1149 

Tarsus Belediye 
Reisliğinden : 
( Arteziyen kuyu
su çıkarttırllacak ) 

Göstereceğimiz yerde (17 5) 
milimetre kutrunda ve (20) met
re derinliğinde bir arteziyen 

kuyusu çıkarttırılacaktır. Çı

karabilcek ustaların pazarlık 

yapılmak üzere belediyemize 
müracaatları. 1152 

Adana askerilik dairesi sa· 
tınalma komisyonundan : 

1. Adanadaki askeri birlik 
v.e müesseselerin üç aylık ih· 

tiyacı için 250 ton samanın 

22- 8- 941 günü saat 11-30 

da kapalı zı.rf usulile eksilt
meye konulacaktır. 

2. Toplu tutarı 7500 lira 
olup ilk teminatı 563 liradır. 

3 . İsteklilerin muayyen 
gün ve saatten bir saae evve
lisine kadar teklif mektupları· 

n ı satınalma komisyonuna 
vermiş bulunmaları ilan olunur. 

'6- 9- 14- 16- 8 1102 

Adana askerlik dairesi sa
tınalma komisyonundan: 

1. Adaııadaki askeri bir· 
lik ve müesseselerin üç aylık 

ihtiyacı için 350 ton kuru otun 
25- 8- 941 pazartesi günü 
saat 11-30 da kapalı zarf usu
lile ihalesi yapılacaktır. 

2. Toplu tutarı 24.500 li 
radır. 

16 Ağustos 1941 

Budiyeni ordusu 
( Başlara/ ı birincide) 

logilizlere karşı mücadelede 
!Avaş tayyarelerimiz ceman 15 
tonluk iki ticaret gemisini batır
mışlardır. Diğer iki gemide haaa· 
ra uğratılmışhr. lngiliz şark liman 
!arına da hücumlar yapılmıştır. 

Şimali Afrik~a tayyareleri
miz Sidi Baraoi Şimalinde ı bir in. 
giliz destroyerine bomba isabet 
ettirmişlerdir. lsmailiye tayyare 
meydaoına yapılan hücumlarda 
büyük yangınlar çıkarılmıştır. 

Manş sahillerinde dafi topları 
mızla tayyarelerimiz 9 lngiliz tay
yaresi düşürmüştür. Düşman gece 
Almanyanın şimal ve şimali garbi 
mıntakalarına hücumle ~ muhtelif 
mahallere infilak ve yangın bomba 
!arı atmışlardır. Gece avcılarımız 
ve müdafaamız mütecaviz on düş~ 
man bombardıman tayyaresi daha 
düşürmüşlerdir. 

Amiral Darlan 
( Başlara/ ı Birincide ) 

kerk'te veson zamanlarda üç or. 
dunun da müşlerek fedakarlık 
zihniyetiyle şan'1mızı yükselıtik-

1 leri Suriye ha ,İ İielerinde takdir 
ettiği insanların mioaviyalıı11 ınil. 

!etin m•ğlObiyeti kıramaz. Mıığ'(Q. 
biyet bizleri üınilsizliğe değil, fa
ka t mazinin halalarının tekerrürü
ne mani olmak için tefekküre 
sevketmelidir. 

Bu tefekkür, si<e muhakkak 
•ur.:tte milli venileşme hareketinin 
disiplin, itimat ve nikbinlik içinde 
çalışan bir işçisi olmıya teşvik 
edecektir. 

Her üç ordunun da parola., 
vardır: 

«Şeref ve vatan, liyakat ve 
disiplin ... » 

Mareşal, bu dört kelimeye 
rehberlik etmektedir. Bu dört ke· 
lime, bizim de rehberimiz olmalı
c'ır. 

iLAN 
Maraş askeri satınalma 
Komisyonundan : 

1. Kapalı zarfla 7 500 çltf 
yemeni alınacaktır . Muham-

men bedeli 30.000 lira mu
vakkat temiaatı.2350 liradır. 

2. Kapalı zarfla ihalesi 
26. 8. 941 salı günü saat 16 da 

3. isteklilerin teklif mek
tuplarını ihale saatından laa· 
kal bir saat evvel komisyona 

verilmiş bulunacaktır . 

4. Şerait ve evsafı hergiln 
İstanbul, Ankara levazım amir
likleri satınalma komisyonla

rında Adana, Antep, Samsun, 
Kayseri askeri satınalma ko 
misyonlarında görülebilir. 

3. 8. 12. 16 1092 

iLAN 
Maraş askeri satınalma 

Komisyonundan : 
1. Kapalı zarfla 7 500 çift 

kundura alınacaktır. Muham
men bedeli 60.000 lira mu

vakkat teminatı 4500 liradır. 
2. Kapalı zarfla ihalesi 

26/8/941 salı günü saat 16 da 

3. İsteklilerin teklif mek
tuplarını ihale saatından laa
kal bir saat evvel komisyo-

na vermiş bulunacaktır. 
4. Şerait ve evsafı hergün 

İstanbul, Ankara levazım amir
likleri satınalma komisyonla

rında Adana, Antep, Samsun, 

Kayseri askeri Satınalma ko
misyonlarında görülebilir. 

3 • 8 12 16 1093 

:·························· : Bu F ı rs atı : 
i Kaçırmayınız İ 
: Bir adet az kullanılmış • 
! yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- ı• 
: natör buz dolabı acele sa· 
: tılıktır. : • • 

3. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatten bir saat evveline 

kadar mektuplarını Adana 
A;kerlik dairesi satınalma ko 

misyonuna vermeleri ilan olu
nur. 1103 6. 9. 14. 16. 8 

! Tahsin Salih Bosna i 
1 Tel: TABO Abidin İ 
i P at a caddesi Teli 2741 . ....................... .. 


